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Plano de Investimento para a Europa garante 20 milhões para PME portuguesas
O Fundo Europeu de Investimento (FEI) assinou hoje com a Caixa Económica Montepio
Geral um acordo de garantia que lhe permitirá disponibilizar às empresas portuguesas
com potencial de inovação, uma linha de financiamento no valor total de 20 milhões de
euros. O acordo hoje assinado beneficia do apoio do Fundo Europeu para Investimentos
Estratégicos (FEIE), a peça central do Plano de Investimento para a Europa. Carlos
Moedas, Comissário Europeu responsável pela área de Investigação, Ciência e Inovação,
destacou que «apenas um mês depois do BEI e o Montepio terem assinado um acordo ao
abrigo do Plano de Investimento, anunciamos hoje mais 20 milhões de euros para as
empresas portuguesas. O Plano de Investimento da Comissão Europeia demonstrou ser
um excelente recurso para estimular as PMEs inovadoras e start-ups, bem como para criar
novos empregos e oportunidades de crescimento».



Lançamento com êxito de satélites Galileo contribui para o reforço da posição
europeia no espaço
Com o lançamento bem-sucedido de quatro satélites Galileo, ontem, a constelação Galileo
é composta atualmente por 18 satélites em órbita, dos 24 necessários para uma cobertura
a nível mundial. Foi a primeira vez que um lançador europeu, o Ariane-5, foi utilizado para
o lançamento dos satélites Galileo. Os novos satélites irão acelerar a criação de um
sistema europeu Galileo próprio de navegação por satélite.
(Mais informações sobre a política espacial da Comissão em IP-16-3530)



Comissários Bulc e Andriukaitis reiteram compromisso assumido no sentido de
tornar as estradas mais seguras e prestam homenagem às vítimas
O próximo domingo marca o dia mundial da memória das vítimas da estrada, uma
iniciativa aprovada pelas Nações Unidas para recordar todas as pessoas que foram mortas
ou feridas em acidentes rodoviários. A Comissária Violeta Bulc, responsável pelos
transportes e o Comissário Vytenis Andriukaitis, responsável pela Saúde e Segurança
Alimentar, gravaram uma mensagem conjunta para expressar a sua solidariedade e
reiterar o compromisso da Comissão Europeia com a segurança rodoviária.
(Desenvolvimento em STAT-16-3822)



Excedente da balança de transações correntes da UE ascende a 13,3 mil milhões
de euros
O saldo da balança de transações correntes da UE, em valores corrigidos de sazonalidade,
registou um excedente de 13,3 mil milhões de euros em setembro de 2016, contra o
excedente de 13,1 mil milhões de euros em agosto de 2016 e os 13,5 mil milhões

registados em setembro de 2015, de acordo com as estimativas do Eurostat, o Serviço de
Estatística da União Europeia.
(Desenvolvimento em STAT-16-3821)
Para mais informações sobre assuntos europeus:
http://ec.europa.eu/portugal
Se pretende deixar de receber a nossa newsletter, clique aqui por favor.
Representação da Comissão Europeia em Portugal, Largo Jean Monnet, n.º 1-10, 1269-068 Lisboa
Telefones: geral (+351) 213 509 800; direto (+351) 213 509 820 / (+351) 213 509 833
Internet: http://ec.europa.eu/portugal - E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu
Siga a Representação no Facebook e no Twitter
Créditos © União Europeia, 2016

